 اختقافات قطاع ايؾ ٕٛ٦ايكاْ:١ْٝٛ-

-

-

-

-

-

-

-

-

فٝاغ ١مجٝع َؾضٚعات ايكٛاْني ٚايكضاصات ايٛطاصٚ ١ٜايًٛا٥ح ٚايتعاَ ِٝاييت
تتنُٔ قٛاعز تٓعَٚ ١ُٝٝتابع ١عضمٗا عً ٢دٗات االختقال إلفزاصٖا
ٚرصاع ١االقرتاسات اييت تٓتٗ ٞإيٗٝا زبٓ ١ؽ ٕٛ٦املٛظفني ٚإبزا ٤ايضأٟ
ايكاْ ْٞٛفٗٝا متٗٝزا العتُارٖا َٔ دٗات االختقال.
إبزا ٤ايضأ ٟفُٝا ٜعضض عًٗٝا َٔ املؾهالت ايكاْ ١ْٝٛايٓامج ١عٔ تطبٝل
ايكٛاْني ٚايكضاصات ٚايًٛا٥ح املعُ ٍٛبٗا ٚإبزا ٤ايضأ ٟايكاْ ْٞٛفٗٝا عٛا ٤فُٝا
ٜتعًل بؾ ٕٛ٦املٛظفني أ ٚايتعً ِٝأ ٚايؾ ٕٛ٦املايٚ ١ٝغريٖا مما حيتاز
تفغري ٚايتعُ ِٝبٗشا ايتفغري سني ًٜظّ األَض.
فشك َا حياٍ إيٗٝا َٔ ايتعًُات اييت ٜتكزّ بٗا املٛظفني خبقٛل قضاصات
َع ١ٓٝفزصت أ ٚنإ جيب فزٚصٖا ٚ ,إعزار ايتٛفٝات املٓاعب ١بؾأْٗا
ٚعضمٗا عً ٢دٗ ١االختقال .
َتابع ١ايتطٛصات اسبزٜج ١يف اجملاالت ايكاْ ١ْٝٛاملدتًفٚ ١ايكٝاّ
باٍرصاعات يتطٜٛض ايتؾضٜعات ٚاالتقاٍ باهل٦ٝات احملًٚ ١ٝاشباصد ١ٝاييت
تك ّٛبٓؾاط مماثٌ يإلفار َٔ ٠خرباتٗا يف ٖشا ايؾإٔ .
تًك ٞايؾهاٚ ٣ٚاالقرتاسات اييت ٜكزَٗا املٛاطٓٚ ٕٛغريِٖ مز أدٗظ٠
ايٛطاصَٚ ٠عازب ١االقرتاسات مبا ٜهفٌ ذبغني اشبزَات ٚاْتعاّ عري
ايعٌُ ٚعضع ١اْر اطٚ ٙايتقضف يف ايؾها ٣ٚمبا ٜتٛافل ٚايٓعِ املعُ ٍٛبٗا
قاْْٛا.
تًك ٞاملدايفات املايٚ ١ٝاإلراصٚ ١ٜازبضا ِ٥اييت تكع َٔ َٛظف ٞايٛطاص٠
مبٓاعب ١أرا ِٗ٥ألعُاهلِ َٗٓٚا َا ٜضر يف ٚعا ٌ٥اإلعالّ املدتًفٚ ١غريٖا
اييت تضر َٔ ازبٗات ايضقابٚ ١ٝفشقٗا ٚايتشكل َٔ َز ٣فشتٗا  ٚذبًٜٗٛا
زبٗ ١االختقال َٚتابعتٗا يف سزٚر ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١اقرتاح ايٛعاٌ٥
ايهف ١ًٝبتالفٗٝا ٚاسبًٛٝي ١ر ٕٚتهضاص ٚقٛعٗا .
إعزار ٚفٝاغ ١ايؾضٚط ايعاَٚ ١اشباف ١يًُٓاققات ٚاملُاصعات ٚايعكٛر
اييت تربَٗا ايٛطاصَ ٠ع ازبٗات األخض ٣بايتٓغٝل َع قطاعات ايٛطاص ٠سات
ايكيٚ ١رصاع ١ايعكٛر اييت تضتبط بٗا ايٛطاصَ ٠ع دٗات أخضٚ ٣إبزا ٤ايضأٟ
بؾأْٗا َٚتابع ١املؾهالت اييت تطضأ أثٓا ٤ايتٓفٝش ٚإبزا ٤ايضأ ٟفٗٝا.
ايضقابٚ ١املتابعٚ ١ايتفتٝؿ عً ٢أعُاٍ أقغاّ ايؾ ٕٛ٦ايكاْ ١ْٝٛيف قطاعات
ايٛطاص ٠املدتًفٚ ١تٓع ِٝقٛاعز ايعٌُ بٗا ٚ ,إبزا ٤ايضأ ٟيف األرا ٤ايفين
يألعنا ٤ايكاْْٝٛني عٜٓٛا عٓز تك ِٝٝنفا٤تِٗ َٔ خالٍ خطط عٌُ
عٓ ١ٜٛأ ٚطاص ١٥تنعٗا اإلراصَٚ ٠عتُز َٔ ٠ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾٕٛ٦
ايكاْ.١ْٝٛ
إبزا ٤ايضأ ٟيف اإلدضا٤ات ايٛادب ارباسٖا يف ؽإٔ املدايفات املٓغٛب١
يًعاًَني بٗا ٚ ,تؾه ٌٝزبإ ايتشكٝل ٚإعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ

ٚ ,إبضاط اشبربات
ْؾاطات اإلراصٚ ٠اظباطاتٗا ٚاقرتاح تطٜٛض األرا ٤فٗٝا
املته َٔ ١ْٛخالٍ مماصع ١األعُاٍ ايضقابٚ ١ٝايتفتٝؾٚ ١ٝايتشكٝك١ٝ
ٚتعُُٗٝا بعز عضمٗا ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾ ٕٛ٦ايكاْ. ١ْٝٛ
 َتابع ١قناٜا اسبٛارخ اييت تكع مبضافل ايٛطاصَ ٠ع ز ٖات ايتشكٝل ازبٓاٞ٥ٚايتقضف سٝاٍ املفكٛرات ٚايتًفٝات َٚ ,تابع ١ذبق ٌٝاملزْٜٝٛات عٓٗا
ٚتًكَ ٞهاتبات عا٥ض أدٗظ ٠ايٛطاص ٠عٔ سكٛقٗا قبٌ ايػري ٚارباس
اإلدضا٤ات ايكاْ ١ْٝٛاملٓاعبٚ ١عضمٗا عً ٢دٗات االختقال َٚتابع١
ذبق ٌٝسكٛم ايٛطاص ٠يز ٣ايػري يف غري املٛمٛعات املتعًك ١بايؾضنات
يًشق ٍٛعًٗٝا بايطضم ايٛر ١ٜأ ٚايكنا ١ٝ٥إٔ يظّ األَض.
ٜته ٕٛقطاع ايؾ ٕٛ٦ايكاْ َٔ ١ْٝٛايٛسزات ايتٓع ١ُٝٝايتاي: ١ٝ
َ ضاقب ١املتابع ١ايفٓ١ٝ
 قغِ ايغهضتاص١ٜ إراص ٠ايبشٛخ ايكاْٚ ١ْٝٛايتعًُات
 إراص ٠ايتشكٝكات ٚايعكٛر ٚايتفتٝؿ
 اختقافات َهتب املتابع ١ايفٓ:١ٝ-

-

-

تٛفري املعًَٛات ٚاإلسقا٤ات اييت ٜطًبٗا ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾ ٕٛ٦ايكاْ١ْٝٛ
بؾإٔ َتابع ١أرا ٤ايٛسزات ايتابع ١ي٘ ٚاالدتُاعات.
إعزار ٚنتاب ١ايتكاصٜض اييت تتطًبٗا َغٛ٦ي ١ٝايٛن ٌٝاملغاعز يًؾٕٛ٦
ايكاْ ١ْٝٛأ ٚيف ايٛسزات ايتابع ١ي٘.
سنٛص االدتُا عات اييت ٜتِ عكزٖا يف إراصات ايكطاع َٚتابع ١تٓفٝش
ايكضاصات ٚنتاب ١احملامض ايالطَ.١
اإلعزار الدتُاعات ٚيكا٤ات ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾ ٕٛ٦ايكاْ ١ْٝٛراخٌ
ٚخاصز ايٛطاصٚ ٠ايتٓغٝل بني أعُاٍ َٚؤمتضات ٚادتُاعات ايًذإ اييت
حينضٖا .
اإلطالع عً ٢ايربٜز ( ايقارص – ايٛاصر ) ٚتٓعَٚ ُ٘ٝتابع ١تٓفٝش َا ٜتِ
بؾأْ٘ ٚايتٓغٝل َع املؤعغات خاصز ايٛطاص ٠سات ايعالق ١بأعُاٍ
ٚاختقافات ايكطاع ٚإعزار تكضٜض سٛي٘.
تٓعَ ِٝتطًبات ٚسادات ؽ ٕٛ٦املضادعني يف َهتب ايٛن ٌٝاملغاعز
يًؾ ٕٛ٦ايكاْٚ ١ْٝٛارباس اإلدضا٤ات ايالطَ ١فُٝا ٜتِ عضم٘ عًَٚ , ٘ٝا ٜتِ
تٛد ٘ٗٝإىل اإلراصات ٚازبٗات األخض ٣راخٌ ٚخاصز ايٛطاص. ٠

 َتابع ١املؾاصٜع اهلاَ ١ايتابع ١يًكطاع راخٌ ايٛطاصٚ ٠خاصدٗا ٚإعزارايتكاصٜض عٓٗا بقٛص ٠رٚصٚ ١ٜتكزميٗا يًغٝز ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾٕٛ٦
ايكاْ. ١ْٝٛ
 َتابع ١تٓفٝش ايكضاصات ايقارص َٔ ٠صبًػ ايٛنالَٚ ٤ع اإلراصات ايتابع١يًكطاع ٚإعزار ايتكاصٜض ايزٚص ١ٜعٔ ٖش ٙايكضاصات .
 -إظباط األعُاٍ اييت ٜهًف بٗا َٔ قبٌ ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾ ٕٛ٦ايكاْ. ١ْٝٛ

 اختقافات قغِ ايغهضتاص: ١ٜ-

-

ذبزٜز استٝادات َهتب ايٛن ٌٝاملغاعز َٔ ايك ٣ٛايعاًَٚ ١ايتذٗٝظات
ٚاملٛار ٚايعٌُ عً ٢تٛفريٖا .
سفغ ًَفات ايعاًَني َٚتابع ١ؽ ِْٗٛ٦ايٛظٝفَٚ ١ٝا ٜطًب عِٓٗ َٔ
بٝاْات.
َضاقب
اعتالّ ايربٜز ايٛاصر ٚفضطٚ ٙايتشكل َٔ َضفكات٘ ٚتٛطٜع٘ عً٢
املتابع ١ايفٓ.١ٝ
تغذ ٌٝايربٜز ايقارص ٚفضطٚ ٙايتشكل َٔ َضفكات٘ ٚسفغ ْغذ عٓ٘
َٚتابع ١تغً ُ٘ٝيًذٗات املضعٌ إيٗٝا.
ايكٝاّ باألعُاٍ ا ملغاْز َٔ ٠طباعٚ ١تقٜٛض ٚغريٖا مما ًٜظّ سبغٔ عري
ايعٌُ.
َتابع ١األعُاٍ املتعًك ١باملداطٕ ٚايقٝاْٚ ١ايتأثٝح مل نتب ايٛنٌٝ
املغاعز ًَٚشكات٘.
َٔ األرٚات املهتب١ٝ
سقض استٝادات َهتب ايٛن ٌٝاملغاعز
ٚايكضطاعٚ ١ٝناف ١ايتذٗٝظات ايالطََٚ ١تابع ١طًبٗا َٔ دٗات
االختقال.
تٛطٜع ايكضاصات ٚايٓؾضات ٚايتعاَ ِٝعً ٢ايٛسزات ايتابعٍ ١يٛن ٌٝاملغاعز .
َا ٜغٓز إي َٔ ٘ٝأعُاٍ َٔ َضاقب املتابع ١ايفٓ. ١ٝ

 اختقافات إراص ٠ايبشٛخ ايكاْٚ ١ْٝٛايتعًُات : فٝاغ ١مجٝع َؾضٚعات ايكٛاْني ٚايكضاصات ايٛطاصٚ ١ٜايًٛا٥ح ٚايتعاَ ِٝاييتتتنُٔ قٛاعز تٓعَٚ ١ُٝٝتابع ١عضمٗا عً ٢دٗات االختقال
إلفزاصٖا.

-

-

-

-

-

رصاع ١االقرتاسات اييت تٓتٗ ٞإيٗٝا زبٓ ١ؽ ٕٛ٦املٛظفني ٚإبزا ٤ايضأٟ
ايكاْ ْٞٛفٗٝا متٗٝزا العتُارٖا َٔ دٗات االختقال.
إبزا ٤ايضأ ٟفُٝا ٜعضض عًٗٝا َٔ املؾهالت ايكاْ ١ْٝٛايٓامج ١عٔ تطبٝل
ايكٛاْني ٚايكضاصات ٚايًٛا٥ح املعُ ٍٛبٗا ٚإبزا ٤ايضأ ٟايكاْ ْٞٛفٗٝا عٛا ٤فُٝا
ٜتعًل بؾ ٕٛ٦املٛظفني أ ٚايتعً ِٝأ ٚايؾ ٕٛ٦املايٚ ١ٝغريٖا مما حيتاز
تفغري ٚايتعُ ِٝبٗشا ايتفغري سني ًٜظّ األَض .
فشك َا حياٍ إيٗٝا َٔ ايتعًُات اييت ٜتكزّ بٗا املٛظفني خبقٛل قضاصات
َع ١ٓٝفزصت أ ٚنإ جيب فزٚصٖا ٚ ,إعزار ايتٛفٝات املٓاعب ١بؾأْٗا
ٚعضمٗا عً ٢دٗ ١االختقال .
َتابع ١ايتطٛصات اسبزٜج ١يف اجملاالت ايكاْ ١ْٝٛاملدتًفٚ ١ايكٝاّ
بايزصاعات يتطٜٛض ايتؾضٜعات ٚاالتقاٍ باهل٦ٝات احملًٚ ١ٝاشباصد ١ٝاييت
تك ّٛبٓؾاط َِ اثٌ يإلفار َٔ ٠خرباتٗا يف ٖشا ايؾإٔ .
ايضر عًَ ٢السعات رٜٛإ احملاعب ١بؾإٔ املدايفات اييت ٜضفزٖا ايزٜٛإ .
ذبزٜز استٝادات اإلراصٚٚ ٠سزاتٗا ايتٓع َٔ ١ُٝٝايك ٣ٛايعاًَ١
ٚايتذٗٝظات ٚاملٛار ٚايعٌُ عً ٢تٛفريٖا.
 ٠ؽِْٗٛ٦
سفغ ايغذالت ًَٚفات ايعاًَني بايؾ ٕٛ٦ايكاَْٚ ١ْٝٛتابع
ايٛظٝفَٚ ١ٝا ٜطًب عِٓٗ َٔ بٝاْات.
سقض استٝادات ايؾ ٕٛ٦ايكاَْٚ ١ْٝٛتابع ١طًبٗا َٔ دٗات االختقال
َٚتابع ١األعُاٍ املتعًك ١باملداطٕ ٚايتأثٝح ٚايقٝاْ ١اشباف ١باملباْٞ
املدقق ١يٛسزات ايؾ ٕٛ٦ايكاْ.١ْٝٛ
َا ٜغٓز إيٗٝا َٔ أعُاٍ َٔ ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾ ٕٛ٦ايلاْ. ١ْٝٛ

تته ٕٛإراص ٠ايبشٛخ ايكاْٚ ١ْٝٛايتعًُات َٔ ايٛسزات ايتٓع ١ُٝٝايتاي: ١ٝ
 قغِ َتابع ١ايتعًُات
َ ضاقب ١ايبشٛخ ٚايفت٣ٛ
َ ضاقب ١ايتٛثٝل ٚاسبفغ
 اختقافات قغِ َتابع ١ايتعًُات : اعتالّ بضٜز ايتعًُات ايٛاصر ٠يإلراصٚ ٠فضطٚ ٙايتشكل َٔ َضفكات٘ ٚتٛطٜع٘ . تغذ ٌٝبضٜز ايتعًُات ايقارص ٚفضطٚ ٙايتشكل َٔ َضفكات٘ ٚسفغ ْغذعٓ٘ َٚتابع ١تغً ُ٘ٝيًذٗات املضعٌ إيٗٝا .
 ايكٝاّ باألعُاٍ املغاْز َٔ ٠طباعٚ ١تقٜٛض ٚغريٖا مما ًٜظّ سبغٔ عريايعٌُ.

-

َتابع ١األعُاٍ املتعًك ١باملداطٕ ٚايقٝاْٚ ١ايتأثٝح اشباف ١باإلراص. ٠
سقض استٝادات اإلر اص َٔ ٠األرٚات املهتبٚ ١ٝايكضطاعٚ ١ٝناف١
ايتذٗٝظات ايالطََٚ ١تابع ١طًبٗا َٔ دٗات االختقال.
اإلعزار ٚايتشنري يالدتُاعات اييت ٜتِ عكزٖا يف اإلراصٚ ٠نتاب ١احملامض
َٚتابع ١تٓفٝش ايكضاصات ايقارص.٠
تٛطٜع ايكضاصات ٚايٓؾضات ٚايتعاَ ِٝعً ٢ايٛسزات ايتابع ١يإلراص.٠
اعتكباٍ املضادعني ٚتٓع ِٝاملٛاعٝز بؾإٔ املكابالت َع املغٛ٦يني باإلراص.٠
سفغ ًَفات ايعاًَني َٚتابع ١ؽ ِْٗٛ٦ايٛظٝفَٚ ١ٝا ٜطًب عِٓٗ َٔ
بٝاْات.

 اختقافات َضاقب ١ايبشٛخ ٚايفت: ٣ٛ-

-

-

-

-

-

رصاع ١قٛاْني ٚيٛا٥ح ايتعًٚ ِٝحبح املؾهالت املضتبط ١بتطبٝكٗا ٚاقرتاح
ايتعزٜالت املٓاعب ١يف ٖشا ايؾإٔ  ,إماف ١إىل رصاع ١قضاصات صبًػ ايٛطصا٤
ٚتعاَ ِٝايزٜٛإ ٚايفتا ٣ٚايقارص ٠عٔ ايفتٚ ٣ٛايتؾضٜع ٚ ,غري سيو َٔ
ايكضاصات املتعًك ١بازبٛاْب ايكاْ ١ْٝٛجملاالت ايعٌُ بايٛطاص.٠
إبزا ٤ايضأ ٟايكاْ ْٞٛيف نٌ َا ٜعضض عًٗٝا َٔ َؾهالت ٚخافَ ١ا
ٜتعًل َٓ٘ا بؾ ٕٛ٦املٛظفني ٚاملغتدزَني ٚإعزار املشنضات ايالطَ ١بؾأْٗا
ٚصفعٗا يًذٗات املعٓ.١ٝ
َتابع ١ايتطٛصات اسبزٜج ١يف اجملاالت ايكاْ ١ْٝٛاملدتًفٚ ١ايكٝاّ
بايزصاعات يتطٜٛض ايتؾضٜعات ٚاالتقاٍ باهل٦ٝات احملًٚ ١ٝاشباصد ١ٝاييت
تك ّٛبٓؾاط مماثٌ يإلفار َٔ ٠خرباتٗا يف ٖشا ايؾإٔ.
فشك َا حياٍ إيٗٝا َٔ ايتعًُات اييت ٜتكزّ بٗا املٛظفني أ ٚاملٛاطٓني ٚإعزار
ايتٛفٝات املٓاعب ١بؾأْٗا ٚعضمٗا عً ٢دٗ ١االختقال .
فٝاغ ١مجٝع َؾضٚعات ايكٛاْني ٚايكضاصات ٚايًٛا٥ح ٚايتعاَ ِٝاييت تتنُٔ
ا عً٢
قٛاعز تٓع ١ُٝٝباملؾاصنَ ١ع ازبٗات املعٓٚ ١ٝسيو قبٌ عضم٘
دٗات االختقال إلفزاصٖا.
إدضا ٤ايبشٛخ ايكاْٚ ١ْٝٛإبزا ٤ايضأ ٟفُٝا ٜطًب َٔ فتاٚ ٣ٚتفغريات
َٚتابع ١ايتطٛصات يف صباٍ ايؾ ٕٛ٦ايكاَْٚ ١ْٝٛا ٜغتشزخ َٔ أسهاّ
َٚبارئ يألخش َٓٗا مبا ٜٓاعب َقًش ١ايعٌُ.
ٚإبزا ٤ايضأٟ
رصاع ١االقرتاسات اييت تٓتٗ ٞإيٗٝا زبٓ ١ؽ ٕٛ٦املٛظفني
ايكاْ ْٞٛفٗٝا متٗٝزا العتُارٖا َٔ دٗات االختقال.
ايضر عًَ ٢السعات رٜٛإ احملاعب ١بؾإٔ املدايفات اييت ٜضفزٖا ايزٜٛإ .
إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ اظباطات املضاقبٚ ١اقرتاح تطٜٛض األرا ٤فٗٝا
ٚعضمٗا عًَ ٢زٜض اإلراص. ٠
َا ٜغٓز إيٗٝا َٔ أعُاٍ َٔ َزٜض اإلراص.٠

تتهَ ٕٛضاقب ١ايبشٛخ ٚايفت َٔ ٣ٛاألقغاّ ايتاي: ١ٝ
 قغِ ايبشٛخ ٚايفت٣ٛ
 قغِ ايؾهاٚ ٣ٚايتعًُات
 اختقافات قغِ ايبشٛخ ٚايفت: ٣ٛ-

-

-

-

إدضا ٤ايبشٛخ ٚايزصاعات اييت تتعًل بازبٛاْب ايكاْ ١ْٝٛاملدتًف ١يعٌُ
ايٛطاص.٠
املؾهالت اييت تتهؾف ْتٝذ١
رصاع ١قٛاْني ٚيٛا٥ح ايتعًٚ ِٝحبح
تطبٝكٗا ٚاقرتاح ايتعزٜالت ايالطَ ١بؾأْٗا ٚصفعٗا زبٗات االختقال .
رصاع ١ايكٛاعز ايكاْ َٔ ١ْٝٛطبتًف َقارصٖا ٚقضاصات صبًػ ايٛطصا٤
ٚصبًػ اشبزَ ١املزْٚ ١ٝتعاَ ِٝايزٜٛإ ٚايفتا ٣ٚايقارص ٠عٔ ايفت٣ٛ
ٚايتؾضٜع ٚتبٜٛبٗا ْٚؾضٖا عً ٢أدٗظ ٠ايٛطا ص ٠إٕ يظّ األَض.
َتابع ١تٓفٝش ايكٛاْني ٚاملضاعٚ ِٝقضاصات صبًػ ايٛطصاٚ ٤قضاصات صبًػ
اشبزَ ١املزْٚ ١ٝتعاَ ِٝايزٜٛإ ٚيٛا٥ح ايٛطاصٚ ٠إفزاص ايتٛدٗٝات اييت
تهفٌ عالَ ١ايتطبٝل.
إبزا ٤ايضأ ٟايكاْ ْٞٛفُٝا ٜعضض عً َٔ ٘ٝأدٗظ ٠ايٛطاص ٠املدتق. ١
إبزا ٤ايضأ ٟيف نٌ َا ٜتعًل بؾ ٕٛ٦املٛظفني ٚايهتاب ١يزٜٛإ اشبزَ١
املزْٚ ١ٝايفتٚ ٣ٛايتؾضٜع ٚرٜٛإ احملاعب ١يف ؽأْٗا .
َتابع ١ايتطٛصات اسبزٜج ١يف اجملاالت ايكاْ ١ْٝٛاملدتًفٚ ١ايكٝاّ
بايزصاعات يتطٜٛض ايتؾضٜعات ٚاالتقاٍ باهل٦ٝات احملًٚ ١ٝاشباصد ١ٝاييت
تك ّٛبٓؾاط مماثٌ يإلفار َٔ ٠خرباتٗا يف ٖشا ايؾإٔ.
ايضر عًَ ٢السعات رٜٛإ احملاعب ١بؾإٔ طبايفات ايٛطاص ٠يًكٛاْني ٚقضاصات
صبًػ اشبزَ ١املزْٚ ١ٝقضاصات ٚيٛا٥ح ٚطاص ٠املاي. ١ٝ
رصاع ١االقرتاسات اييت تٓتٗ ٞإيٗٝا زبٓ ١ؽ ٕٛ٦املٛظفني ٚإبزا ٤ايضأٟ
ايكاْ ْٞٛفٗٝا متٗٝزا العتُارٖا َٔ دٗات االختقال.
إعرار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ اظباطات ايكغِ ٚاقرتاح تطٜٛض األرا ٤ف٘ٝ
ٚعضمٗا عًَ ٢ضاقب ايبشٛخ ٚايفت. ٣ٛ

 اختقافات قغِ ايؾها ٚ ٣ٚايتعًُات : تًك ٞتعًُات املٛظفني املتعًك ١بغري ايعٌُ ٚرصاعتٗا ٚعضض ْتٝذ١ايبشح عً ٢ازبٗ ١املدتق.١
 ايضر عً ٢فشف ايزعا ٣ٚاييت تضفع مز ايٛطاص ٠بؾإٔ إيػا ٤ايكضاصات اإلراص١ٜأ ٚاملطايب ١بايتعٜٛض عٓٗا َٚتابعٖ ١ش ٙايزعا ٣ٚيف طبتًف رصدات

ايتكام ٞبايتٓغٝل َع ايفتٚ ٣ٛايتؾضٜع ٚتٓفٝش األسهاّ ايقارص ٠مز
ايٛطاص.٠
 اعتدالل املبارئ اييت اعتكض عًٗٝا ايكنا ٤اإلراص َٔ ٟاألسهاّ ايقارص ٠عَْ٘ٚضاعا ٠ايعٌُ بٗا يته ٕٛقضاصات ايٛطاص ٠عًَٚ ١ُٝتفكَ ١ع أسهاّ
ايكاْٚ ٕٛمبٓأ ٣عٔ ايطعٔ.
 إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ اظباطات ايكغِ ٚاقرتاح تطٜٛض األرا ٤ف٘ٝٚعضمٗا عًَ ٢ضاقب ايبشٛخ ٚايفت. ٣ٛ
 اختقافات َضاقب ١ايتٛثٝل ٚاسبفغ :-

-

َتابع ١إعالٕ فشف ايزعاٚ ٣ٚإصؽار َٓزٚبٚ ٞطاص ٠ايعزٍ.
تًكٚ ٞقٝز مجٝع املٛمٛعات املتعًك ١بتٓفٝش األسهاّ يف عذالت خاف١
ٚفٗضعتٗا ٚاالستفاظ بٗا يًضدٛع إيٗٝا عٓز اسباد.١
اعتالّ طًبات تٓفٝش األسهاّ َٔ املضادعني أ ٚاحملاَني أ ٚايٛنال٤
ٚايتزقٝل عًٗٝا ٚايتأنز َٔ َز ٣عالَتٗا قاْْٛا.
ارباس ناف ١اإلدضا٤ات ايكاْ ١ْٝٛيتٓفٝش األسهاّ ايقارص ٠يقاحل ايٛطاص ٠أٚ
مزٖا.
تًك ٞضبامض اسبذظ أٚ ٚقف اسبذظ عً ٢صٚاتب املٛظفني يز ٕٜٛايٓفك١
ايؾضعٚ ١ٝايتٓغٝل َع دٗات االختقال إلمتاّ إدضا٤ات اشبقِ أ ٚايٛقف
سغب األسٛاٍ.
َباؽضَٚ ٠تابع ١اإلدضا٤ات اشباف ١بإؽهاالت ايتٓفٝش بايتٓغٝل َع دٗات
االختقال.
َباؽضَٚ ٠تابع ١أٚاَض اسبذظ ايتٓفٝشٚ ٟايتشفعٚ ٞاإلخال٤ات.
إغالم ًَفات املٛمٛعات املٓتٗٚ ١ٝإصعاهلا يكغِ اسبفغ.
سفغ ايغذالت ٚاملضاعالت َٚشنضات ايتشكٝل ٚغريٖا يًضدٛع إيٗٝا عٓز
طًب ازبٗات ايضمس.١ٝ
تقٓٝف املضاعالت ٚاملٛمٛعات املٓتٗٚ ١ٝفٗضعتٗا حبغب َٛمٛعاتٗا
ٚاالستفاظ بٗا يف ًَفات ميهٔ ايضدٛع إيٗٝا عٓز اسباد.١
ايتٓغٝل َع ازبٗات سات ايقً ١بؾإٔ املداطٕ املدقق ١سبفغ املًفات
ٚاملداطبات .
تٛفري املعًَٛات ٚاإلسقا٤ات اييت ٜطًبٗا َزٜض اإلراص ٠ملتابع ١أرا ٤اي ٛسزات
ايتابع ١ي٘.
تظٜٚز ايعاًَني بايؾ ٕٛ٦ايكاْ ١ْٝٛباملغتٓزات ايالطََٚ ١ا ذبتاد٘ َٔ
بٝاْات بٓا ٤عً ٢طًب َٛٚافكَ ١زٜض اإلراص.٠

 إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ اظباطات املضاقبٚ ١اقرتاح تطٜٛض األرا ٤فٗٝاٚعضمٗا عًَ ٢زٜض اإلراص. ٠
 َا ٜغٓز إيٗٝا َٔ أعُاٍ َٔ قبٌ َز ٜض اإلراص.٠تتهَ ٕٛضاقب ١ايتٛثٝل ٚاسبفغ َٔ األقغاّ ايتاي: ١ٝ
 قغِ اسبفغ
 قغِ اإلصؽار َٚتابع ١تٓفٝش األسهاّ
 اختقافات قغِ اسبفغ : اعتالّ املضاعالت ٚاملٛمٛعات املٓتٗٚ ١ٝفٗضعتٗا حبغب َٛمٛعاتٗاٚاالستفاظ بٗا يف ًَفات ميهٔ ايضدٛع إيٗٝا عٓز اسباد.١
 ايتٓغٝل َع ازبٗات سات ايقً ١بؾإٔ املداطٕ املدقق ١سبفغ املًفاتٚاملداطبات .
 تظٜٚز ايعاًَني بايؾ ٕٛ٦ايكاْ ١ْٝٛباملغتٓزات ايالطََٚ ١ا ذبتاد٘ َٔبٝاْات بٓا ٤عً ٢طًب َٛٚافكَ ١زٜض اإلراص.٠
 تٛفري املعًَٛات ٚاإلسقا٤ات اييت ٜطًبٗا َزٜض اإلراص ٠ملتابع ١أرا ٤ايٛسزاتايتابع ١ي٘.
 إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ اظباطات ايكغِ ٚاقرتاح تطٜٛض األرا ٤ف٘ٝٚعضمٗا عًَ ٢ضاقب املتابعٚ ١اسبفغ .
 َا ٜغٓز إي َٔ ٘ٝأعُاٍ َٔ قبٌ َضاقب ايتٛثٝل ٚاسبفغ . اختقافات قغِ اإلصؽار َٚتابع ١تٓفٝش األسهاّ:-

-

َتابع ١إعالٕ فشف ايزعاٚ ٣ٚإصؽار َٓزٚبٚ ٞطاص ٠ايعزٍ.
تًكٚ ٞقٝز مجٝع املٛمٛعات املتعًك ١بتٓفٝش األسهاّ يف عذالت خاف١
ٚفٗضعتٗا ٚاالستفاظ بٗا يًضدٛع إيٗٝا عٓز اسباد.١
اعتالّ طًبات تٓفٝش األسهاّ َٔ املضادعني أ ٚاحملاَني أ ٚايٛنال٤
ٚايتزقٝل عًٗٝا ٚايتأنز َٔ َز ٣عالَتٗا قاْْٛا .
ارباس ناف ١اإلدضا٤ات ايكاْ ٠ْٞٛيتٓفٝش األسهاّ ايقارص ٠يقاحل ايٛطاص ٠أٚ
مزٖا.
تًك ٞضبامض اسبذظ أٚ ٚقف اسبذظ عً ٢صٚاتب املٛظفني يز ٕٜٛايٓفك١
ايؾضعٚ ١ٝايتٓغٝل َع دٗات االختقال إلمتاّ إدضا٤ات اشبقِ أ ٚايٛقف
سغب األسٛاٍ.
َباؽضَٚ ٠تابع ١اإلدضا٤ات اشباف ١بإؽهاالت ايتٓفٝش بايتٓغٝل َع دٗات
االختقال.

-

َباؽضَٚ ٠تابع ١أٚاَض اسبذظ ايتٓفٝشٚ ٟايتشفعٚ ٞاإلخال٤ات.
إغالم ًَفات املٛمٛعات املٓتٗٚ ١ٝإصعاهلا يكغِ اسبفغ.
إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ اظباطات ايكغِ ٚاقرتاح تطٜٛض األرا ٤ف٘ٝ
ٚعضمٗا عًَ ٢ضاقب ايتٛثٝل ٚاسبفغ .
َا ٜغٓز إي َٔ ٘ٝأعُاٍ َٔ قبٌ َضاقب ايتٛثٝل ٚاسبفغ.

 اختقافات إراص ٠ايتشكٝكات ٚايعكٛر ٚايتفتٝؿ:-

-

-

-

-

إدضا ٤ايتشكٝل اإلراص ٟبٓا ٤عً ٢طًب ايٛطٜض أ ٚايٛن ٌٝأ ٚايٛنال٤
املغاعز ٜٔيتشزٜز املغٛ٦ي ١ٝيف املدايفات اييت ذباٍ إيٗٝا ٚ ,تؾه ٌٝزبإ
يًُعا ١ْٚيف ايتشكٝل ٚعضض ايٓتا٥ر باملكرتسات عٛا ٤باسبفغ أ ٚاإلراْ١
عً ٢دٗات االختقال.
تًك ٞايؾهاٚ ٣ٚاالقرتاسات اييت ٜكزَٗا املٛاطٓٚ ٕٛغريِٖ مز أدٗظ٠
ايٛطاصَٚ ٠عازب ١االقرتاسات مبا ٜهفٌ ذبغني اشبزَات ٚاْتعاّ عري
ايعٌُ ٚعضع ١اظباطٚ ٙايتقضف يف ايؾها ٣ٚمبا ٜتٛافل ٚايٓعِ املعُ ٍٛبٗا
قاْْٛا.
تًك ٞاملدايفات املايٚ ١ٝاإلراصٚ ١ٜازبضا ِ٥اييت تكع َٔ َٛظف ٞايٛطاص٠
مبٓاعب ١أرا ِٗ٥ألعُاهلِ َٗٓٚا َا ٜضر يف ٚعا ٌ٥اإلعالّ املدتًفٚ ١غريٖا
اييت تضر َٔ ازبٗات ايضقابٚ ١ٝفشقٗا ٚايتشكل َٔ َز ٣فشتٗا  ٚذبًٜٗٛا
زبٗ ١االختقال َٚتابعتٗا يف سزٚر ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١اقرتاح ايٛعاٌ٥
ايهف ١ًٝبتالفٗٝا ٚاسبًٛٝي ١ر ٕٚتهضاص ٚقٛعٗا .
إعزار ٚفٝاغ ١ايؾضٚط ايعاَٚ ١اشباف ١يًُٓاققات ٚاملُاصعات ٚايعكٛر
اييت تربَٗا ايٛطاصَ ٠ع ازبٗات األخض ٣بايتٓغٝل َع قطاعات ايٛطاص ٠سات
ايقً.١
بؾأْٗا
رصاع ١ايعكٛر اييت تضتبط بٗا ايٛطاصَ ٠ع دٗات أخضٚ ٣إبزا ٤ايضأٟ
َٚتابع ١املؾهالت اييت تطضأ أثٓا ٤ايتٓفٝش ٚإبزا ٤ايضأ ٟفٗٝا.
اإلؽضاف عً ٢ذبزٜح األْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكضاصات ٚايتعًُٝات ٚايبٝاْات
املتعًك ١باختقافات ايٛطاصٚ ٠تٓعُٗٝا ٚسفعٗا ٚاالعتفار َٔ ٠اإلَهاْات
ايتكٓ ١ٝيف َعازبتٗا.
ايعٌُ عً ٢رصاعٚ ١تٛسٝز مجٝع اإلدضا ٤ات ايكاْ ١ْٝٛاملعُ ٍٛبٗا راخٌ
ايٛطاص.٠
ايضقابٚ ١املتابعٚ ١ايتفتٝؿ عً ٢أعُاٍ أقغاّ ايؾ ٕٛ٦ايكاْ ١ْٝٛيف قطاعات
ايٛطاص ٠املدتًفٚ ١تٓع ِٝقٛاعز ايعٌُ بٗا ٚ ,إبزا ٤ايضأ ٟيف األرا ٤ايفين
يألعنا ٤ايكاْْٝٛني عٜٓٛا عٓز تك ِٝٝنفا٤تِٗ َٔ خالٍ خطط عٌُ

-

-

-

عٓ ١ٜٛأ ٚطاص ١٥تض عٗا اإلراصَٚ ٠عتُز َٔ ٠ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾٕٛ٦
ايكاْ.١ْٝٛ
إبزا ٤ايضأ ٟيف اإلدضا٤ات ايٛادب ارباسٖا يف ؽإٔ املدايفات املٓغٛب١
يًعاًَني بٗاٚ ,تؾه ٌٝزبإ ايتشكٝل .
إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ ْؾاطات اإلراصٚ ٠اظباطاتٗا ٚاقرتاح تطٜٛض
األرا ٤فٗٝا ٚ ,إبضاط اشبربات املته َٔ ١ْٛخالٍ مماصع ١األعُاٍ ايضقاب١ٝ
ٚايتفتٝؾٚ ١ٝايتشكٝكٚ ١ٝتعُُٗٝا بعز عضمٗا ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾٕٛ٦
ايكاْ.١ْٝٛ
إبزا ٤ايضأ ٟيف ْكٌ ْٚزب ايعاًَني َٔ ايؾ ٕٛ٦ايكاْٚ ١ْٝٛايٗٝا.
ٚمع قٛاعز ٚأعػ تزصٜب ايعاًَني املؾُٛيني بٓعاّ ايتزصٜب ٚايزٚصات
ايفٓ ١ٝاملتدققٚ ١تضؽٝح املٛظفني فٗٝا ٚفل خط ١ضبزر.٠
َتابع ١قناٜا اسبٛارخ اييت تكع مبضافل ايٛطاصَ ٠ع دٗات ايتشكٝل ازبٓاٞ٥
ٚايتقضف سٝاٍ املفكٛرات ٚايتًفٝات َٚ ,تابع ١ذبق ٌٝاملزْٜٝٛات عٓٗا.
تًكَ ٞهاتبات عا٥ض أدٗظ ٠ايٛطاص ٠عٔ سكٛقٗا قبٌ ايػري ٚارباس اإلدضا٤ات
ايكاْ ١ْٝٛاملٓاعبٚ ١عضمٗا عً ٢دٗات االختقال َٚتابع ١ذبق ٌٝسكٛم
ايٛطاص ٠يز ٣ايػري يف غري املٛمٛعات املتعًك ١بايؾضنات يًشق ٍٛعًٗٝا
بايطضم ايٛر ١ٜأ ٚايكنا ١ٝ٥إٔ يظّ األَض.
َا ٜغٓز إيٗٝا َٔ أعُاٍ َٔ ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾ ٕٛ٦ايكاْ.١ْٝٛ

تته ٕٛإراص ٠ايتشكٝكات ٚايعكٛر ٚايتفيت ـ َٔ ايٛسزات ايتٓع ١ُٝٝايتاي: ١ٝ
 قغِ ايتٓغٝل ٚاملتابع١
َ ضاقب ١ايتفتٝؿ ٚايعكٛر
َ ضاقب ١ايكناٜا ٚايتشكٝكات
 اختقافات قغِ ايتٓغٝل ٚاملتابع: ١-

اعتالّ ايربٜز ايٛاصر ٠يإلراصٚ ٠فضطٚ ٙايتشكل َٔ َضفكات٘ ٚتٛطٜع٘ .
ْغذ عٓ٘
تغذ ٌٝايربٜز ايقارص ٚفضطٚ ٙايتشكل َٔ َضفكات٘ ٚسفغ
َٚتابع ١تغً ُ٘ٝيًذٗات املضعٌ إيٗٝا .
ايكٝاّ باألعُاٍ املغاْز َٔ ٠طباعٚ ١تقٜٛض ٚغريٖا مما ًٜظّ سبغٔ عري
ايعٌُ.
َتابع ١األعُاٍ املتعًك ١باملداطٕ ٚايقٝاْٚ ١ايتأثٝح اشباف ١باإلراص. ٠
سقض استٝادات اإلراص َٔ ٠األرٚات املهتبٚ ١ٝايكضطاعٚ ١ٝناف١
ايتذٗٝظات ايالطََٚ ١تابع ١طًبٗا َٔ دٗات االختقال.

-

اإلعزار ٚايتشنري يالدتُاعات اييت ٜتِ عكزٖا يف اإلراصٚ ٠نتاب ١احملامض
َٚتابع ١تٓفٝش ايكضاصات ايقارص.٠
تٛطٜع ايكضاصات ٚايٓؾضات ٚايتعاَ ِٝعً ٢ايٛسزات ايتابع ١يإلراص.٠
اعتكباٍ املضادعني ٚتٓع ِٝاملٛاعٝز بؾإٔ املكابالت َع املغٛ٦يني باإلراص.٠
سفغ ًَفات ايعاًَني َٚتابع ١ؽ ِْٗٛ٦ايٛظٝفَٚ ١ٝا ٜطًب عِٓٗ َٔ
بٝاْات.

 -اختقافات َضاقب ١ايتفتٝؿ ٚايعكٛر :

-

-

-

-

ايعٌُ عً ٢رصاعٚ ١تٛسٝز اإلدضا٤ات ايكاْ ١ْٝٛاملعُ ٍٛبٗا راخٌ ايٛطاص. ٠
ايضقابٚ ١املتابعٚ ١ايتفتٝؿ عً ٢أعُاٍ أقغاّ ايؾ ٕٛ٦ايكاْ ١ْٝٛيف قطاعات
ايٛطاص ٠املدتًفٚ ١تٓع ِٝقٛاعز ايعٌُ بٗا ٚ ,إبزا ٤ايضأ ٟيف األرا ٤ايفين
يألعنا ٤ايكاْْٝٛني عٜٓٛا عٓز تك ِٝٝنفا٤تِٗ َٔ خالٍ خطط عٌُ
عٓ ١ٜٛأ ٚطاص ١٥تنعٗا اإلراصَٚ ٠عتُز َٔ ٠ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾٕٛ٦
ايكاْ.١ْٝٛ
إٔ املدايفات املٓغٛب١
إبزا ٤ايضأ ٟيف اإلدضا٤ات ايٛادب ارباسٖا يف ـ
يًعاًَني بايؾ ٕٛ٦ايكاْٚ , ١ْٝٛتؾه ٌٝزبإ ايتشكٝل َع َٓتغبٗٝا إٕ يظّ
األَض.
تًك ٞاملدايفات املايٚ ١ٝاإلراصٚ ١ٜازبضا ِ٥اييت تكع َٔ َٛظف ٞايٛطاص٠
مبٓاعب ١أرا ِٗ٥ألعُاهلِ َٗٓٚا َا ٜضر يف ٚعا ٌ٥اإلعالّ املدتًفٚ ١غريٖا
اييت تضر َٔ ازبٗات اٍ صقابٚ ١ٝفشقٗا ٚايتشكل َٔ َز ٣فشتٗا  ٚذبًٜٗٛا
زبٗ ١االختقال َٚتابعتٗا يف سزٚر ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١اقرتاح ايٛعاٌ٥
ايهف ١ًٝبتالفٗٝا ٚاسبًٛٝي ١ر ٕٚتهضاص ٚقٛعٗا .
َتابع ١ذبزٜح األْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكضاصات ٚايتعًُٝات ٚايبٝاْات املتعًك١
باختقافات ايٛطاصٚ ٠سفعٗا ٚاالعتفار َٔ ٠اإلَهاْات ايتكٓ ١ٝيف
َعازبتٗا.
ٚمع قٛاعز ٚأعػ تزصٜب ايعاًَني املؾُٛيني بٓعاّ ايتزصٜب ٚايزٚصات
ايفٓ ١ٝاملتدققٚ ١تضؽٝح املٛظفني ايكاْْٝٛني فٗٝا ٚفل خط ١ضبزر. ٠
إبزا ٤ايضأ ٟيف ْكٌ ْٚزب ايعاًَني َٔ ايؾ ٕٛ٦ايكاْٚ ١ْٝٛايٗٝا.
تًك ٞاألسهاّ املٛمٛع ١ٝيًؾضٚط ايعاَٚ ١اشباف ١يهاف ١املٓاققات
ٚاملُاصعات ٚاملظاٜزات ايعاَٚ ١نشيو َؾضٚعات ايعكٛر اييت تظَع ايٛطاص٠
إبضاَٗا أ ٚاملزاصؼ يف اسباالت اييت جيٛط فٗٝا يًُزاصؼ ايتعاقز َع ايػري
ٚرصاعتٗا ٚفٝاغتٗا فٝاغ ١قاْ ١ْٝٛعً ١ُٝذبفغ سكٛم ايٛطاص. ٠
تًك ٞطًبات اإلعفا َٔ ٤ا يػضاَات ايعكز ١ٜأ ٚصرٖا يزصاعتٗا ٚعضض ايضأٟ
بؾأْٗا عً ٢دٗات االختقال.

-

-

فٝاغَٚ ١ضادع ١ايربٚتٛنٛالت ٚاالتفاقٝات اييت ته ٕٛايٛطاص ٠طضفا فٗٝا .
تًك ٞاملؾهالت اييت تطضأ عً ٢تٓفٝش ايعكٛر ٚايعٌُ عً ٢إجيار سً ٍٛهلا
ىل دٗات
مبا حيكل سغٔ عري ايعٌُ بايٛطاصٚ ٠عضض ايضأ ٟبؾأْٗا ع
االختقال.
َتابع ١ايكناٜا اييت تضفع َٔ ايٛطاص ٠أ ٚعًٗٝا بؾإٔ ايعكٛر ٚإعزار رفاعٗا
ٚدبٗٝظ املغتٓزات ايالطَ ١يف ٖش ٙايكناٜا ٚمتج ٌٝايٛطاص ٠فٗٝا أَاّ إراص٠
اشبربا ٤بٛطاص ٠ايعزٍ ٚإبزا ٤اعرتامات ايٛطاص ٠عً ٢تكاصٜض اشبربٚ ٠ايتٓغٝل
َع ايفتٚ ٣ٛايتؾضٜع يف ٖشا ايؾإٔ.
َتابع ١ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايتعاَ ِٝاييت تقزص يف صباٍ ايعكٛر ٚعضض َا
تضا ٙبؾأْٗا عً ٢ازبٗات املدتق ١يًٓعض متٗٝزا يًتعُ ِٝعً ٢اإلراصات
املدتق ١مبا ٜتٛدب إعُاي٘ يتٓفٝش ٖش ٙايكٛاْني أ ٚايًٛا٥ح أ ٚايتعاَ. ِٝ
تًك ٞسٛاالت اسبل ايٛاصر ٠يًٛطاصٚ ٠رصاعتٗا ٚاٍ تزقٝل عًٗٝا ٚإبزا ٤ايضأٟ
بؾأْٗا ٚإبالغٗا زبٗ ١االختقال .
إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ ْؾاطات املضاقبٚ ١اظباطاتٗا ٚاقرتاح تطٜٛض
األرا ٤فٗٝا ٚ ,إبضاط اشبربات املته َٔ ١ْٛخالٍ مماصع ١األعُاٍ ايضقاب١ٝ
ٚايتفتٝؾٚ ١ٝايتشكٝكٚ ١ٝتعُُٗٝا بعز اعتُارٖا َٔ ايٛطٜض.
َا ٜغٓز إيٗٝا َٔ أعُاٍ َٔ َزٜض اإلراص.٠

تتهَ ٕٛضاقب ١ايتفتٝؿ ٚايعكٛر َٔ األقغاّ ايتاي: ١ٝ
 قغِ ايتفتٝؿ
 قغِ ايعكٛر
– اختقافات قغِ ايتفتٝؿ :

-

-

ايعٌُ عً ٢رصاعٚ ١تٛسٝز اإلدضا٤ات ايكاْ ١ْٝٛاملعُ ٍٛبٗا راخٌ ايٛطاص. ٠
ايضقابٚ ١املتابعٚ ١ايتفتٝؿ عً ٢أعُاٍ أقغاّ ايؾ ٕٛ٦ايكاْ ١ْٝٛيف قطاعات
ايٛطاص ٠املدتًفٚ ١تٓع ِٝقٛاعز ايعٌُ بٗا ٚ ,إبزا ٤ايضأ ٟيف األرا ٤ايفين
يألعنا ٤ايكاْْٝٛني عٜٓٛا عٓز تك ِٝٝنفا٤تِٗ َٔ خالٍ خطط عٌُ
عٓ ١ٜٛأ ٚطاص ١٥تنعٗا اإلراص. ٠
إبزا ٤ايضأ ٟيف اإلدضا٤ات ايٛادب ارباسٖا يف ؽإٔ املدايفات املٓغٛب١
يًعاًَني بايؾ ٕٛ٦ايكاْٚ , ١ْٝٛتؾه ٌٝزبإ ايتشكٝل َع َٓتغبٗٝا إٕ يظّ
األَض.
تًك ٞاملدايفات املايٚ ١ٝاإلراصٚ ١ٜازبضا ِ٥اييت تكع َٔ َٛظف ٞايٛطاص٠
مبٓاعب ١أرا ِٗ٥ألعُاهلِ َٗٓٚا َا ٜضر يف ٚعا ٌ٥ا إلعالّ املدتًفٚ ١غريٖا
اييت تضر َٔ ازبٗات ايضقابٚ ١ٝفشقٗا ٚايتشكل َٔ َز ٣فشتٗا  ٚذبًٜٗٛا

-

زبٗ ١االختقال َٚتابعتٗا يف سزٚر ايكٛاْني ٚاألْعُٚ ١اقرتاح ايٛعاٌ٥
ايهف ١ًٝبتالفٗٝا ٚاسبًٛٝي ١ر ٕٚتهضاص ٚقٛعٗا .
َتابع ١ذبزٜح األْعُٚ ١ايًٛا٥ح ٚايكضاصات ٚايتعًُٝات ٚايب ٜاْات املتعًك١
باختقافات ايٛطاصٚ ٠سفعٗا ٚاالعتفار َٔ ٠اإلَهاْات ايتكٓ ١ٝيف
َعازبتٗا.
ٚمع قٛاعز ٚأعػ تزصٜب ايعاًَني املؾُٛيني بٓعاّ ايتزصٜب ٚايزٚصات
ايفٓ ١ٝاملتدققٚ ١تضؽٝح املٛظفني فٗٝا ٚفل خط ١ضبزر. ٠
إبزا ٤ايضأ ٟيف ْكٌ ْٚزب ايعاًَني َٔ ايؾ ٕٛ٦ايكاْٚ ١ْٝٛاٍٜٗا.
إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ ْؾاطات ايكغِ ٚاظباطات٘ ٚاقرتاح تطٜٛض
األرا ٤فٚ , ٘ٝعضمٗا عًَ ٢ضاقب ايتفتٝؿ ايفين ٚايعكٛر .
َا ٜغٓز إي َٔ ٘ٝأعُاٍ َٔ َضاقب ايتفتٝؿ ايفين ٚايعكٛر .

 -اختقافات قغِ ايعكٛر:

-

-

-

املٓاققات
تًك ٞاألسهاّ املٛمٛع ١ٝيًؾضٚط ايعاَٚ ١اشباف ١يهاف١
ٚاملُاصعات ٚاملظاٜزات ايعاَٚ ١نشيو َؾضٚعات ايعكٛر اييت تظَع ايٛطاص٠
إبضاَٗا أ ٚاملزاصؼ يف اسباالت اييت جيٛط فٗٝا يًُزاصؼ ايتعاقز َع ايػري
ٚرصاعتٗا ٚفٝاغتٗا فٝاغ ١قاْ ١ْٝٛعً ١ُٝذبفغ سكٛم ايٛطاص. ٠
تًك ٞطًبات اإلعفا َٔ ٤ايػضاَات ايعكز ١ٜأ ٚصرٖا يزصا عتٗا ٚعضض ايضأٟ
بؾأْٗا عً ٢دٗات االختقال.
فٝاغَٚ ١ضادع ١ايربٚتٛنٛالت ٚاالتفاقٝات اييت ته ٕٛايٛطاص ٠طضفا فٗٝا .
تًك ٞاملؾهالت اييت تطضأ عً ٢تٓفٝش ايعكٛر ٚايعٌُ عً ٢إجيار سً ٍٛهلا
مبا حيكل سغٔ عري ايعٌُ بايٛطاصٚ ٠عضض ايضأ ٟبؾأْٗا عً ٢دٗات
االختقال.
َتابع ١ايكناٜا اييت تضفع َٔ ايٛطاص ٠أ ٚعًٗٝا بؾإٔ ايعكٛر ٚإعزار رفاعٗا
ٚدبٗٝظ املغتٓزات ايالطَ ١يف ٖش ٙايكناٜا ٚمتج ٌٝايٛطاص ٠فٗٝا أَاّ إراص٠
اشبربا ٤بٛطاص ٠ايعزٍ ٚإبزا ٤اعرتامات ايٛطاص ٠عً ٢تكاصٜض اشبربٚ ٠ايتٓغٝل
َع ايفتٚ ٣ٛايتؾضٜع يف ٖشا ايؾإٔ.
َتابع ١ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايتعاَ ِٝاييت تقزص يف صباٍ ايعكٛر ٚعضض َا
تضا ٙبؾأْٗا عً ٢ازبٗات املدتق ١يًٓعض متٗٝزا يًتعُ ِٝعً ٢اإلراصات
املدتق ١مبا ٜتٛدب إعُاي٘ يتٓفٝش ٖش ٙايكٛاْني أ ٚايًٛا٥ح أ ٚايتعاَ. ِٝ
تًك ٞسٛاالت اسبل ايٛاصر ٠يًٛطاصٚ ٠رصاعتٗا ٚايتزقٝل عًٗٝا ٚإبزا ٤ايضأٟ
بؾأْٗا ٚإبالغٗا زبٗ ١االختقال .
إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ ْؾاطات ايكغِ ٚاظباطات٘ ٚاقرتاح تطٜٛض
األرا ٤فٚ , ٘ٝعضمٗا عًَ ٢ضاقب ايتفتٝؿ ايفين ٚايعكٛر .

 َا ٜغٓز إي َٔ ٘ٝأعُاٍ َٔ َضاقب ايتفتٝؿ ايفين ٚايعكٛر . اختقافات َضاقب ١ايكناٜا ٚايتشكٝكات :-

-

-

-

-

-

إدضا ٤ايتشكٝل اإلراص ٟفُٝا حياٍ إيٗٝا َٔ طبايفات َايٚ ١ٝإراصٚ ١ٜعضض
ْتٝذ ١ايتشكٝل َقشٛب ١بايتٛفٝات املٓاعب ١عً ٢دٗات االختقال
ٚتٓفٝش قضاصاتٗا يف ٖشا ايؾإٔ .
تكز ِٜتكاصٜض رٚص ١ٜإىل ايٛن ٌٝاملغاعز يًؾ ٕٛ٦ايكاْ ١ْٝٛسَ ٍٛا
أدضت٘ املضاقب َٔ ١ذبكٝكات َؾفٛع ١مبالسعاتٗا سَ ٍٛا ٜهفٌ اْتعاّ
ايعاًَني ٚعالَ ١عري ايعٌُ ٚاسبفاظ عً ٢أَٛاٍ ايٛطاص.٠
َتابع ١ايزعا ٣ٚايكنا ١ٝ٥اييت ته ٕٛايٛطاص ٠طضفا فٗٝا ٚارباس ناف١
اإلدضا٤ات ايكاْ ١ْٝٛيتٓفٝش األسهاّ ايقارص , ٠إماف ١إىل تظٜٚز ايفت٣ٛ
عا٣ٚ
ٚايتؾضٜع بهٌ َا ًٜظّ َٔ بٝاْات َٚغتٓزات بؾإٔ ٖش ٙايز
ايكنا.١ٝ٥
تكز ِٜاالقرتاسات يتاليف ايغًبٝات يف ايٓعِ ينُإ اْتعاّ املٛظفني
ٚسغٔ عري ايعٌُ ٚاحملافع ١عً ٢أَٛاٍ ايٛطاص.٠
إبزا ٤ايضأ ٟيف اإلدضا٤ات ايٛادب ارباسٖا يف ؽإٔ املدايفات املٓغٛب١
يًعاًَني بٗاٚ ,تؾه ٌٝزبإ ايتشكٝل .
إعزار ايكضاصات اشباف ١بايتقضف ى يٝا أ ٚدظٝ٥ا يف ايضاتب بغبب اسببػ
االستٝاطٚ ٞايتٓفٝش ٟيًُٛظفني ٚتغ ١ٜٛايضٚاتب َٚتابعتٗا َع دٗات
ايتشكٝل ازبٓا.ٞ٥
تًك ٞإخطاصات ٚطاص ٠ايزاخً ١ٝاشباف ١حباالت اإلبعار اإلراصٚ ٟايكناٞ٥
عٔ ايبالر ٚتغ ١ٜٛأٚماع املبعز ٜٔإراصٜا َٚايٝا.
َتابع ١قناٜا اسبٛارخ اييت تكع مبضافل ايٛطاصَ ٠ع دٗات ايتشكٝل ازبٓاٞ٥
ٚايتقضف سٝاٍ املفكٛرات ٚايتًفٝات َٚ ,تابع ١ذبق ٌٝاملزْٜٝٛات عٓٗا.
تًكَ ٞهاتبات عا٥ض أدٗظ ٠ايٛطاص ٠عٔ سكٛقٗا قبٌ ايػري ٚارباس اإلدضا٤ات
ايكاْ ١ْٝٛاملٓاعبٚ ١عضمٗا عً ٢دٗات االختقال َٚتابع ١ذبق ٌٝسكٛم
ايٛطاص ٠يز ٣ايػري يف غري املٛمٛعات املتعًك ١بايؾضنات يًشق ٍٛعًٗٝا
بايطضم ايٛر ١ٜأ ٚايكنا ١ٝ٥إٔ يظّ األَض.
ارباس اإلدضا٤ات ايكاْ ١ْٝٛايالطَ ١يف َغا ٌ٥ايٓفكات ٚاسبذٛطات ٚاإلْشاصات
ٚايتٓاطالت ٚايتقاحل ٚدٛاالت سل األؽدال.
ٚقٗا يز٣
َتابع ١ايزعا ٣ٚاييت تضفع َٔ ايٛطاص ٠مز ايػري العتٝفا ٤سل
األؽدال يف غري ايزعا ٣ٚاملتعًك ١بايعكٛر ٚاألخض ٣املتعًك ١بإيػا٤
ايكضاصات اإلراصٚ ١ٜايتعٜٛض عٓٗا ٚ ,ارباس ناف ١اإلدضا٤ات ايالطَ ١يتٓفٝش
األسهاّ ايقارص ٠بؾأْٗا ٚتظٜٚز إراص ٠ايفتٚ ٣ٛايتؾضٜع باملغتٓزات
ٚايبٝاْات اشباف ١بٗش ٙايزعا. ٣ٚ

 إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ اظباطات املضاقبٚ ١اقرتاح تطٜٛض األرا ٤فٗٝاٚعضمٗا عًَ ٢زٜض اإلراص. ٠
 َا ٜغٓز إيٗٝا َٔ أعُاٍ َٔ َزٜض اإلراص.٠تتهَ ٕٛضاقب ١ايكناٜا ٚايتشكٝكات تته َٔ ٕٛاألقغاّ ايتاي: ١ٝ
 قغِ ايتشكٝكات
 قغِ ايكناٜا
 -اختقافات قغِ ايتشكٝكات :

-

فشك ايؾها ٣ٚاييت ذباٍ إي َٔ ٘ٝطبتًف أدٗظ ٠ايٛطاصٚ ٠غريٖا الرباس
اإلدضا ٤املٓاعب يف ؽأْٗا ينُإ سغٔ أراٚ ٤ادبات ايٛظٝف.١
عضض ايٓتا٥ر اييت تغفض عٓٗا ايتشكٝكات عٛا ٤باسبفغ أ ٚاإلدضا ٤أ ٚازبظا٤
ايتأرٜيب املٓاعب عً ٢دٗ ١االختقال ٚتٓفٝش قضاصاتٗا يف ٖشا ايؾإٔ .
تكز ِٜاقرتاسا ت يتاليف ايغًبٝات يف ايٓعِ أ ٚأرا ٤ايعٌُ اييت تبزَٔ ٚ
خالي٘ ايتشكٝكات مُاْا الْتعاّ املٛظفني ٚسغٔ عري ايعٌُ ٚاحملافع١
عً ٢أَٛاٍ ايٛطاص ٠بٛد٘ عاّ.
إعزار َؾضٚعات ايكضاصات ايتأرٜبٚ ١ٝاعتُارٖا َٔ ايغًط ١املدتق١
ت ٚإبالغ
ٚنشيو خقِ أٜاّ ايػٝاب اييت تهتؾف َٔ خالٍ ايتشكٝكا
ازبٗات املدتق ١بشيو .
إعزار ايكضاصات اشباف ١بايتقضف نًٝا أ ٚدظٝ٥ا يف ايضاتب بغبب اسببػ
االستٝاطٚ ٞايتٓفٝش ٟيًُٛظفني ٚتغ ١ٜٛايضٚاتب عً ٢م ٤ٛاألسهاّ
ازبٓا ١ٝ٥ايقارص ٠اييت متت َتابعتٗا َع دٗات ايتشكٝل ازبٓا.ٞ٥
إدضا ٤ايتشكٝكات يف ساالت اإلفاب ١أثٓا ٤ا يعٌُ أ ٚبغبب٘ َٚتابع ١إدضا٤ات
فضف ايتعٜٛنات.
تًك ٞإخطاصات ٚطاص ٠ايزاخً ١ٝاشباف ١حباالت اإلبعار اإلراصٚ ٟايكناٞ٥
عٔ ايبالر ٚتغ ١ٜٛأٚماع املبعز ٜٔإراصٜا َٚايٝا.
َتابع ١قناٜا اسبٛارخ اييت تكع مبضافل ايٛطاصَ ٠ع دٗات ايتشكٝل ازبٓاٞ٥
ٚايتقضف سٝاٍ املفكٛرات ٚايتٌفٝات .
إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ اظباطات ايكغِ ٚاقرتاح تطٜٛض األرا ٤ف٘ٝ
ٚعضمٗا عًَ ٢زٜض اإلراص. ٠
َا ٜغٓز إي َٔ ٘ٝأعُاٍ َٔ َضاقب ايكناٜا ٚايتشكٝكات .

 -اختقافات قغِ ايكناٜا:

-

تًكَ ٞهاتبات عا٥ض أدٗظ ٠ايٛطاص ٠عٔ سكٛقٗا قبٌ ايػري ٚإعزار َشنض٠
باإلدضا ٤ايكاْ ْٞٛاملٓاعب بؾأْٗا ٚعضم٘ عً ٢دٗ ١االختقال .
َتابع ١سكٛم ايٛطاص ٠دبا ٙايػري يًشق ٍٛعًٗٝا بايطضم ايٛرٚ ١ٜايكنا.١ٝ٥
إبالغ ايفتٚ ٣ٛايتؾضٜع حبكٛم ايٛطاص ٠دبا ٙايػري الرباس إدضا٤ات ايتكامٞ
بؾأْٗا َع َا ًٜظّ َٔ تظٜٚزٖا بهٌ ايبٝاْات ايالطَ ١يًزفاع َٚا قز ٜهٕٛ
ذبت ٜز ايٛطاصَ َٔ ٠غتٓزات َؤٜز. ٠
ارباس اإلدضا٤ات ايكاْ ١ْٝٛايالطَ ١يف َغا ٌ٥ايٓفكات ٚاسبذٛطات ٚاإلْشاصات
ٚايتٓاطالت ٚايتقاحل ٚسٛاالت سل األؽدال.
َتابع ١إدضا٤ات ايتكامٚ ٞايتكارّ ٚإدضا٤ات ايقًح بعز َٛافك ١ايفت٣ٛ
ٚايتؾضٜع يف ايكناٜا اييت ته ٕٛايٛطاص ٠طضفا فٜٗا.
إعزار رفاع َٚغتٓزات ايٛطاص ٠عٔ ايكناٜا اييت ته ٕٛايٛطاص ٠طضفا فٗٝا.
تًك ٞطًبات فضف ايتعٜٛض عٔ اسبٛارخ ٚإفابات ايعٌُ ٚرصاعتٗا ٚارباس
اإلدضا٤ات ست ٢متاّ ايقضف .
إعزار تكاصٜض رٚص ١ٜعٓ ١ٜٛعٔ اظباطات ايكغِ ٚاقرتاح تطٜٛض األرا ٤ف٘ٝ
ٚعضمٗا عًَ ٢ضاقب ايكناٟا ٚايتشكٝكات .
َا ٜغٓز إي َٔ ٘ٝأعُاٍ َٔ َضاقب ايكناٜا ٚايتشكٝكات .

